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 Centraleuropa og Balkan, et område i 
vækst  

 Eksportseminar 

 

  
  

Praktiske 

informationer 

Tid og sted 

20. april 2015 

kl. 8,30 – 12,00 

Gefion 

Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

Deltagelse er gratis 

 

Tilmelding til 

erhverv@soroe.dk 

 

 

 

 

 

Arrangementet 

gennemføres i samarbejde 

mellem Sjællands 

Erhvervsfremme - dit 

lokale erhvervskontor, 

Væksthus Sjælland og 

Eksportrådet  

 

Siden Eksportrådet i Prag blev etableret har man hjulpet mange danske 

virksomheder med at starte produktion i Tjekkiet eller med at finde tjekkiske 

samarbejdspartnere. Eksportrådet Centraleuropas opgave består i at yde 

kommercielle serviceydelser til danske virksomheder, der ønsker at 

eksportere eller oprette virksomhed i Tjekkiet, Slovakiet eller Ungarn, såvel 

som Eksportrådet i Prag i dag er regional koordinator for det meste af 

Balkan området også. Et stort geografisk område og så alligevel meget tæt 

på. Med flere daglige flyforbindelser fra Kastrup og Billund er der under 3 

timer fra Sorø til Prag, så måske det også var noget for din virksomhed  

Eksportrådet, Sjællands Erhvervsfremme, Væksthus Sjælland og Sorø 

Erhverv inviterer derfor din virksomhed til eksportseminar den 20. april 

2015, hvor du kan blive klogere på de muligheder, som danske 

virksomheder har på de enkelte markeder i Centraleuropa og på Balkan.  

Eksportrådets repræsentanter på enkelte markeder har en lang erfaring med 

at hjælpe både store og små virksomheder med markedsspecifikke kunde- 

eller partnersøgninger, konkurrentanalyser, rekruttering, matchmaking 

events, sourcing, etablering af virksomhed med mere.    

Handelscheferne fra handelskontorerne på ambassaderne i Tjekkiet, Ungarn, 

Rumænien, Serbien, Kroatien og Slovenien vil være til stede på seminaret 

og præsentere potentialet på deres respektive markeder. For trods de 

ligheder der er  landene imellem, er det vigtigt at tage hensyn til de forskelle 

der er på tværs af grænser, hvis man vil sikre sig succes på nye 

kundemøder eller ved aftaler med en samarbejdspartner.  

Det samlede program på den anden side  
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Program   

Kl.   8,30 Ankomst – registrering - kaffe og the   

Kl.   9,00 Velkomst ved Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg,  Sorø Erhverv 

Kl.   9,10 Introduktion til Eksportrådet og deres palet af assistance    
              muligheder for danske virksomheder ved Martin Amdi Pedersen,  
              Væksthus Sjælland 
 
Kl.  9,20  Markedsmulighederne i Centraleuropa og på Balkan ved Stig Fugl 
              Lund og eksportrådgiverne. I forbindelse hermed vil de enkelte  
              rådgivere fra de forskellige markeder  komme med korte in-put om  
              konkrete sektorer/markedsmuligheder om deres land/marked.  

Kl. 10.15 Speeddating/individuelle virksomhedskonsultationer 

K. 12,00  Arrangementet slutter 

Yderlige informationer vedrørende programmet kan indhentes ved at 
kontakte nedennævnte personer: 

Stig Fugl Lund , Ambassaden i Prag på stilun@um.dk eller på              
telefon       +420) 257 111 917  

Martin Amdi Pedersen, Væksthus Sjælland map@vhsj.dk eller på            
telefon      + 45) 53 72 71 91  

Niels-Henrik Glisbjerg ved Sorø Erhverv på nhg@soroe.dk eller på        
telefon      + 45) 57 87 60 34 

De øvrige repræsentationer er repræsenteret ved  

- Tjekkiet, Ambassaden Prag: regionalkoordinator for regionen Stig Fugl  
   lund, og eksportrådgiver Polina Petkova 
- Ungarn, Ambassaden Budapest: eksportrådgiver Balazs Szendrei 
- Rumænien, Ambassaden Bukarest: eksportrådgiver Razvan Stroe 
- Serbien, Ambassaden Beograd, eksportrådgiver Søren Engelbrecht Hansen 
- Kroatien og Slovenien, Ambassaden Zagreb, eksportrådgiver Zarko  
  Masanovic 
 


